
Bekijk deze mail in je brow ser OTIB

Direct naar:

“Collegiale in- en uitleen”

Werkplekleren maakt werk van informeel leren

Verhalen uit de branche

“Zo ontstaan mooie dingen”

“Veilig werken in coronatijd”

Doe de arbeidsmarktscan

Hoe ziet de branche eruit in 2040? SCENARIO2040

Nuttige links

“Collegiale in- en uitleen”

Zitten jouw mensen thuis omdat je te weinig werk hebt? Of kom je juist om in de klussen

Van:                                            OTIB <communicatie@otib.nl>
Verzonden:                             vrijdag 5 juni 2020 17:12
Aan:                                            
Onderwerp:                            Heb jij een steuntje in de rug nodig? OTIB biedt kansen
 

https://mailchi.mp/5a4541759d3f/heb-jij-een-steuntje-in-de-rug-nodig-otib-biedt-kansen?e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=75068d62ca&e=33c3396db4


en weet je niet waar je de mensen moet vinden om ze uit te voeren? Denk aan collegiale

in- en uitleen! OTIB helpt bij het vinden van geschikte collegabedrijven.

 

Werkplekleren maakt werk van informeel leren
 

Werkplekleren is van belang bij sneller inwerken, (verder) opleiden van

medewerkers, delen van kennis, betere communicatie, prettigere samenwerking en

gestroomlijnde werkprocessen. Ook zet het jezelf en je medewerkers in een continu

lerende houding, essentieel voor duurzaam bedrijfs- en loopbaansucces. Bekijk

samen met een adviseur wat jij kunt bereiken in je bedrijf.

Verhalen uit de branche

“Zo ontstaan mooie dingen”
In april vond de eerste editie van de

VAKbus online plaats. De OTIB VAKbus

ging, vanwege corona, niet naar het

bedrijf toe, maar deelnemers volgden de

workshops online.  We spraken een

ondernemer, deelnemer en

Meer informatie

Er is een beperkt aantal plekken voor dit traject. Lees meer

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e5bf07bbbe&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=608edf623c&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=f7ca2cab6a&e=33c3396db4


workshopleider.

“Veilig werken in coronatijd”
Wie in de installatiebranche als

hoofdaannemer optreedt, moet een VCA-

tweesterrencertificering hebben. Dan zijn

ieder jaar tien toolboxmeetings voor

medewerkers verplicht. Hoe doe je dat in

tijden van corona? Met een interactieve

video, vertelt Brian Ros van INCO.

Doe de arbeidsmarktscan
Doe de arbeidsmarktscan want ons Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit brengt vraag en

aanbod van medewerkers per regio in kaart, zodat we bedrijven aan elkaar kunnen

koppelen. Zo behouden we talent voor de branche. Geef via de arbeidsmarktscan aan of

jouw bedrijf vacatures – of juist tijdelijk boventallig personeel – heeft. Is je bedrijf een

erkend leerbedrijf? Geef dan ook de beschikbare leerwerk- en stageplaatsen door.

 

Hoe ziet de branche eruit in 2040? SCENARIO2040
 

We leven in bijzondere tijden en het belang van scenariodenken is vrijwel elke dag

in het nieuws terug te vinden. SCENARIO2040 gaat hierop in, met een stevige link

naar de technische sector en de rol van techniek bij de vele uitdagingen en

maatschappelijke issues die op ons allen afkomen.

Meer verhalen uit de branche bekijk ze op onze website

Doe de scan

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e5bf07bbbe&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=d29772f0c2&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=a4f63f4feb&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=8054cae941&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=69f05dc0c2&e=33c3396db4


OTIB diensten - grijp je kans
 

Bekijk en boek snel onze online diensten

OTIB VAKbus online.  

Werkplekbegeleider

Nuttige links

OTIB in coronatijd

Helpdesk Corona Bouw & Techniek

CNV

FNV

De Unie

NVKL

Techniek Nederland

Meer informatie over dit unieke online event

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e5804d9564&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=460de87318&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=17e8f6f75b&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=c94aa17938&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=f186da67d3&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=4e9c34c752&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=a9d1ee6b97&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=5e00d8454c&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=146f376c64&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=78d1f3e24b&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=7a77455ec6&e=33c3396db4


Nieuwsbrief

Je ontvangt deze mail omdat je je hebt

ingeschreven. Wil je deze mails op andere wijze

ontvangen? Geef hier je voorkeur op of meld je

af voor deze nieuwsbrief

 

Contact opnemen:

OTIB

Korenmolenlaan 4

3447 GG  WOERDEN

0800-8855885

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e48505f62c&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=7b5378e753&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=71e416b349&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=4fdf73e2db&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/profile?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e938a04b7f&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e938a04b7f&e=33c3396db4&c=a0224cb088

